УДК 005.2+338.24
Сільченко Р.Ф., магістрант гр. МЕН-16 -1 мд,
Воронкова В.Г., д.ф.н., проф. – науковий керівник
КОМУНІКАЦІЯ ЯК ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Запорізька державна інженерна академія, кафедра МОУП
Комунікація - це обмін інформацією, на основі якого керівник отримує інформацію,
необхідну для прийняття ефективних рішень і доводить прийняті рішення до працівників
організації. Якщо комунікації налагоджені погано, рішення можуть надаватися
помилковими, люди можуть так розуміти, чого ж хоче від них керівництво, або, нарешті, від
цього можуть страждати міжособистісні відносини. Ефективністю комунікацій часто
визначають якість рішень і те, як вони насправді будуть реалізовані. Інформація - це лише
зовнішній прояв комунікації, її результат. Інформація грає центральну роль у
комунікаційному існування людини і виступає як засіб комунікації. Керівник від 50 до 90%
усього часу витрачає на комунікації. Це здається неймовірним, але стає зрозумілим, якщо
врахувати, що керівник займається цим, щоб реалізувати свої ролі в міжособистісних
відносинах, інформаційному обміні і процесах прийняття рішень, не кажучи про
управлінські функції планування, організації, мотивації і контролю. Саме тому, що обмін
інформацією вбудований у всі основні види управлінської діяльності, ми називаємо
комунікації процесом. Оскільки керівник виконує три свої ролі і здійснює чотири основні
функції, з тим, щоб сформулювати цілі організації і досягти їх, якість обміну інформацією
може прямо впливати на ступінь реалізації цілей. Це означає, що для успіху індивідів і
організацій необхідні ефективні комунікації. Хоча загальновизнано, що комунікації мають
величезне значення для успіху організацій, опитування показали, що 73% американських,
63% англійських і 85% японських керівників вважають комунікації головною перешкодою
на шляху досягнення ефективності їхніми організаціями. Згідно ще одному опитуванню
приблизно 250 тис. працівників 2000 найрізноманітніших компаній, обмін інформацією
представляє одну з найскладніших проблем в організаціях [1 ]. Комунікація - це процес
передавання інформації від однієї особи до іншої.. Удосконалення управління комунікаціями
в інформаційно-комунікаційних та соціокомунікаційних
проектах спирається на
найвагоміші організаційні принципи: 1) єдність всіх ланок управлінської вертикалі
незалежно від їх інституційної належності; 2) субординацію і координацію компетенцій
суб’єктів управлінського партнерства; 3) паритет інтересів центральних, регіональних і
територіальних органів влади; 4) баланс управлінських сил в умовах координаційної
міжорганізаційної взаємодії; 4) єдність інформаційного простору у рамках управлінського
партнерства. Отже, управління проектами - це один з найбільш ефективних напрямів
сприяння розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах ринку, підвищення якості
життя, надання нової якості послуг населенню та його залучення до трудової участі у
розбудові інформаційного суспільства, а саме формування розумного, інтелектуального,
технологічного суспільства, що базується на інформаційно-комунікативних технологіях,
геокультурних цінностях [2].
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